
Протокол № 4
апаратної наради при міському голові

22  лютого  2022 року                                                                    м.Шостка
        
 ГОЛОВУЄ:  міський голова  Нога М.П.
         На апаратну нараду в режимі відео зв’язку при міському голові запрошені:  заступники міського голови, керуючий справами виконкому, секретар міської ради, старости старостинських округів,  начальники відділів, управлінь міської ради, керівники підприємств, установ, організацій міста.
Усього 52 особи (список додається).
Апаратна нарада проходила у прямому ефірі. Жителі мали змогу задати запитання присутнім через Мессенджер.
Під час апаратної наради надійшли 9 запитань.
Порядок денний:
           1. Різне

СЛУХАЛИ:   

Нога М.П.
Місто працює у звичайному режимі.  В умовах складного сьогодення необхідно чітко і впевнено працювати. 21 лютого в місті Києві на форумі «Безпечні та спроможні громади майбутнього» відбулася розмова з Головою НРБУ Олексієм Даниловим з  проханням  додаткової уваги до нашого міста, яке розташоване поруч з кордоном і працюють оборонні підприємства. В державі відчувається  чітке порозуміння справи, чітка відповідальність та впевненість в тому, що Україна буде жити та розвиватися. Тому всім необхідно спокійно, виважено працювати над розбудовою  території нашої громади.

Голушко О.І.
Доходна частина бюджету за січень 2022 року виконана на 102%. Темп зростання, порівняно з минулим роком становить 15,4%. Станом на 21 лютого 2022 р. план лютого виконаний на  72%, з наростаючим підсумком план виконання становить 85%. Порівняно з минулим роком виконання складає 95,8%. Фінансовий відділ доопрацьовує рішення міської ради та  готує звіт до Міністерства фінансів України та департаменту фінансів СОДА щодо мережі та контингенту.

Кіктьов В.В.
Сільгосппідприємства активно готуються до проведення польових робіт. Проводиться  закупівля мінеральних добрив, ПММ, засобів захисту рослин, оновлення парку техніки. При сприятливих погодних умовах, через тиждень,  розпочнуться роботи щодо підживлення озимих культур. 

Волошко Л.О.
Заклади освіти працюють у звичайному режимі. На дистанційну форму навчання  переведені 13 класів (300 учнів). Ситуація із захворюванням на коронавірусну інфекцію не є стабільною, але ріст не спостерігається. 18 лютого 2022 року в Сумській філармонії відбулося урочисте вшанування переможців фінального етапу першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022». Переможцями та лауреатами першого туру конкуру стали: Людмила Шевченко, учитель інформатики Шосткинського навчально-виховного комплексу: спеціалізована школа І-ІІ ступенів-ліцей, І місце; Віта Гусак, учитель правознавства Шосткинського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9-ДНЗ, ІІ місце; Оксана Плацинда, учитель біології, в.о. директора Шосткинського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6-ДНЗ, ІІІ місце. Людмила Банна, учитель інформатики Шосткинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7, ІV місце. Для 34 учнів з 9 навчальних закладів розпочато навчання за підтримки платформи «Рема» та  ТОВ «Фармак». Навчання  відбуватися протягом 10 місяців у двох напрямках: «Програмування» та «Підприємницька діяльність». 19 лютого відбулася вступна лекця. Слухачі познайомилися  з мендерами та поділилися своїми враженнями.

Фатун І.М.
Заклади культури працюють у звичайному режимі. Відзначений День виводу військ з Афганістану, День єдності, День Героїв Небесної сотні. 25 лютого біля ЗОШ №5 планується відкриття плити-пам»яті учаснику АТО Д.Гриню.

Кириєнко Н.О.
Заклади торгівлі та громадського харчування працюють з дотриманням карантинних норм. Внесені зміни до Правил відшкодування частини відсотків за кредитами, наданими суб»єктам господарювання у банківських установах. Крім державних банків дану компенсацію в поточному році можуть отримати і ті  суб»єкти, які взяли кредити і у недержавних банках. Проведено опитування громадян щодо користування послугами залізничного транспорту в напрямку  Шостка-Київ-Шостка.

Шкарін С.І.
Розпочатий процес реформування галузі містобудування, направлений на діджиталізацію послуг. Проєкт Постанови передбачає автоматичну видачу дозволів та самостійне обрання органу ДАБК.

Шиман І.Ю.
Відділ працює у звичайному режимі.  Завантажені списки виборців. Проводиться їх уточнення, направляються запити.

Штогрин О.Т.
Спостерігається стабілізація із захворюванням на ковідну інфекцію,  але хворих багато і з важким перебігом хвороби. На стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні перебувають 56 хворих, у 52 – підтверджений діагноз. 6 хворих потребують кисневої підтримки. Необхідно і надалі дотримуватися карантинних обмежень, бо дотримання протиепідемічних заходів дає позитивні результати. В інфекційному відділенні завершується ремонт двох палат за кошти бюджету ШМТГ. З постачальниками погоджені технічні умови рентген-апарату та будуть розпочаті роботи по підготовке приміщення для його установки.

 Жук О.В.
Спостерігається стабілізація  динаміки із захворюванням на ковідну інфекцію. На амбулаторному лікуванні перебуває 543 осіб. 493 зразки матеріалу на дослідження ПЛР  доставлено до м.Суми. Відповідно до статистики 65% зразків мають позитивний результат. За минулий тиждень зроблено 708 щеплень, 211 осіб отримали бустерну дозу. 

Ворона Т.В.
Управління працює у звичайному режимі. Здійснюються перевірки дотримання карантинних обмежень: носіння масок, відсутність дезінфекційних засобів та дистанцій Заплановано  проведення різноманітних семінарів.

Кошик Л.П.
На обліку в Центрі зайнятості  перебувають 1070 осіб. 830 з них отримують допомогу по безробіттю. У лютому місяці разом з роботодавцями вдалося зменшити тривалість безробіття порівняно з минулим роком на 30 днів, тривалість пошуку роботи на 40 днів, збільшити рівень укомплектування вакацій, які подають роботодавці на 14%. Працюють Програма надання кредитів для підприємницької діяльності  малозабезпеченим сім’ям та Програма «Патронатний вихователь» з працевлаштуванням на ці посади.

Мелашенко Г.В.
Проведено ряд заходів з метою відновлення вуличного освітлення. Відключення відбулося у результаті зміни підприємства-постачальника. Завдяки командній роботі вдалося досягнути домовленості з постачальниками.

Риков Р.М.
Згідно плану робот проводиться уточнення облікових даних оперативного резерву 1 та 2 черги, уточнення спільних рішень з командирами військових частин. Проводиться агітаційна робота щодо призову на контактну військову службу та служби в резерві. Завершується приписка молодого поповнення до призовних дільниць. Планується навчання військовозобов’язаних з командирами військових частин. Триває  робота по уточненню системи оповіщення, мобілізаційного резерву та техніки.

Леонтенко С.О.
Проводиться робота щодо формування основного ядра батальйону територіальної оборони та роз’яснювальна робота по вступу до контрактної служби за резервом. Така робота проводиться на підприємствах, в організаціях, в старостинських округах. Облаштовуються місця для зберігання зброї. 19.02.22 було проведено збори з резервістами, проведено їх інструктування. 

Ткаченко О.О.
Вживаються заходи недопущення виникнення НС як у мирний час так і в особливий період. Коригується план на випадок НС. На поточному тижні Шосткинська громада  планує взяти участь у регіональному штабному тренуванні на випадок кризових ситуацій. Формується батальйон територіальної оборони, функція якого захист території громади.

Воронова В.М.
Склалася проблема з вивозом ТПВ, необхідна допомога  влади у вирішенні проблеми.

Пластун С.М.
Надвечір 21 лютого  рівень води в річці Осота спав, можливий початок  робіт по ремонту дамби.


ВИРІШИЛИ:

Інформацію керівників структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій взяти до відома. 
	Заступнику начальнику управління освіти (Волошко Л.О.) звернути  увагу на впровадження у закладах освіти вивчення таких технологічних напрямків,  як «інформаційна безпека», «правда інформації», «інформаційна селекція».
	В.о. начальника управління житлово-комунального господарства (Мелашенку Г.В.) звернути  увагу на благоустрій території Шосткинської громади та підготуватися до початку робіт по ремонту доріг.
	Начальнику відділу агропромислового комплексу (Киктьову В.В.) здійснювати контроль за запасом ПММ для сільгоспвиробників.
Головному лікарю КНП «ШЦРЛ» (Штогрину О.Т.) звернути увагу на укріплення матеріальної бази.
     
Міський   голова                                                                     Микола НОГА



Начальник загального відділу                                               Тамара ЄПИК

